
Heti biztató üzenetek 2.6. Légy példa a hívőknek a szeretetben!

„Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben,
a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban.”  (1Timóteus 4,12)

Kering a Facebookon egy történet, tanmese a példaértékű szeretetről. Egy férfiról szól, aki idős
tanárával találkozott egyszer jó sok évvel azután, hogy elvégezte iskoláit. Elmesélt neki egy egy
epizódot az iskolás évekről, benne egyik osztálytársáról, aki hencegett a gyönyörű zsebórájával. A
fiú annyira irigy lett osztálytársára, hogy ellopta az órát. Mindenki tudta, hogy a tettes az osztályban
van. A tanárnak kezelni kellett a helyzetet és azt mondta, hogy mindenki csukja be a szemét, ő majd
körbemegy, megnézi mindenkinek a zsebét, és az óra visszakerül tulajdonosának. A fiú számára
megszégyenítő élmény volt ez a történet, mégis hálás volt tanárának, hogy nem leplezte le őt. Hálás
volt azért is, hogy sikerült egyszer négyszemközt találkoznia tanárával, akinek részletesen felidézte
a történteket,  mert  nem volt  biztos abban, hogy emlékszik még mi történt.  A tanár csak ennyit
mondott: emlékeztem mindenre, de egy részlet máig homályos volt: az, hogy ki a tettes, ugyanis az
én szemem is csukva volt. 

A példaértékű szeretetben van valami végtelen nagyvonalúság. Ragaszkodik az igazsághoz, de nem
akar mindig kíméletlenül igazságos lenni. Tudja,  mi az, ami járna,  de nem hajtja be feltétlenül.
Éppen ezért a szeretet óriási erőforrás minden elindulásunkban és minden újrakezdésünkben. Segít
újraélni azokat az első elindulásainkat még babaként, amikor csupa bennünket szerető ember volt
körülöttünk,  akiknek  a  támogatására  építve  tudtuk  napról-napra  meghaladni  határainkat,
önmagunkat.  A szeretet  olyan  erő,  ami  felfelé  húz,  ami  kívül-belül  hatva  segít  abban,  hogy
növekedjünk, akár csak a növény számára a fürdőzés az életető napfényben. 

És a szeretet újra meg újra önzetlenség, önfeláldozás. Még szülőnek sem kell lenni, hogy ezt tudjuk,
elég ha van egy kutyánk vagy macskánk vagy aranyhörcsögünk. Akkor is van velük feladat, ha
fáradtak vagyunk, éppen ezért nem is számít, hogy fáradtak vagyunk, csak az, hogy megkapja, amit
meg kell kapnia. A fiatalok között forgolódva iskolánkban is nagy segítség lehet a példává válásban
az, ha tudunk sok-sok önmegtagadással, önzetlenséggel, önfegyelemmel lenni közöttük. Nem rájuk
borítani,  ami  bennünk  van –  sem a  pozitívumot,  sem a  negatívumot;  sem a  bennünket  elöntő
érzelmeket, sem a bennünket elöntő epét. Sokszor nehéz ez, sokszor harc ez. Mégis megéri: a mi
stabilitásunk nekik is tud biztonságot és erőt adni. 

Mi  segíthet  bennünket  mindebben?  Ha  mi  magunk  is  szeretetben  és  szeretetből  élünk.  Isten
szeretetében, családunk szeretetében és az ügy iránti szeretetben. Jöhetek azért is a falak közé, hogy
szeretetet  adjak.  Biztos  vagyok benne,  hogy megéri  így  működni.  Tízszeresen,  hatvanszorosan,
százszorosan visszakapjuk.


